
NOTA DE IMPRENSA 

2018-04-12 

DSI lança pela primeira vez o serviço disponível 24 horas por dia 

para o requerimento do certificado de registo criminal, no posto de 

serviços de auto-atendimento no Seac Pai Van, em Coloane 

 

 Em harmonia com o desenvolvimento do governo electrónico da RAEM, os 

Serviços de Identificação (DSI) têm continuado a alargar o número de postos de 

serviços de auto-atendimento e o seu horário de funcionamento, e é lançado, a partir 

do dia 12 de Abril de 2018, o serviço de auto-atendimento disponível 24 horas por dia 

para o requerimento do certificado de registo criminal, no posto de serviços de 

auto-atendimento no Seac Pai Van, em Coloane, a fim de facilitar os residentes na 

formulação de pedidos fora do horário de expediente. 

 O certificado de registo criminal requerido no posto de serviços acima referido 

poderá ser levantado na sede da DSI, sita na Av. de Praia Grande, Edifício “China 

Plaza” ou no Centro de Serviços da RAEM, sito na Areia Preta. O pagamento das 

taxas de emissão, só pode ser efectuado por meio do cartão “Quick pass” do 

“UnionPay” ou “MACAUpass”, e é impresso o recibo do requerimento através do 

quiosque. Depois de confirmado o sucesso do requerimento, o requerente compareça 

no local escolhido, no dia indicado no recibo, para levantamento do certificado. O 

requerente pode ainda consultar o vídeo de demonstração para a utilização deste 

serviço, (www.dsi.gov.mo/eservice_drc_p.jsp) e entender mais sobre outros serviços 

de auto-atendimento (www.dsi.gov.mo/kiosk_p.jsp), que se encontram disponíveis no 

website da DSI. 

 O posto de serviços sito em Coloane, na Avenida da Harmonia, Edfício Ip Heng 

(Bloco III), Rés-do-chão F, está aberto ao público 24 horas por dia, e encontra-se 

instalado com 5 quiosques de multi-aplicações que disponibilizam mais de 26 

http://www.dsi.gov.mo/eservice_drc_p.jsp
http://www.dsi.gov.mo/kiosk_c.jsp


serviços electrónicos de 10 serviços públicos, e 1 quiosque “Guia da Cidade”.  

 A DSI continuará a empenhar-se no estudo destinado à criação de mais postos de 

serviços e ao prolongamento do seu horário de funcionamento para permitir mais 

facilidade ao público. 
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Posto de serviços de auto-atendimento da DSI, no Seac Pai Van, em Coloane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de localização do posto de serviços 


